
        

 

  

 

Dia 8: Mandalay (Sagaing, Ava & Amapura)  
Café da manhã no hotel e saída para um dia de excursões em locais fora da cidade. 

Começando Sagaing Hill, conhecido como centro da vida budista no Myanmar, com 

suas centenas de templos e monastérios. Depois, ida à Ava, com suas pitorescas 

ruínas e campos em um passeio relaxante e tranquilo. Almoço em restaurante local. 

A última parte do dia será em Amarapura, com visita à emblemática ponte U Bien, 

um local perfeito para fotografias. Retorno ao hotel para pernoite.  

 
Dia 9: Mandalay / Monywa 
Café da manhã no hotel e saída de Mandalay pela manhã, traslado até a cidade 

comercial de Monywa. Na chegada, visita ao Chindwin Pon Win Daung, um complexo 

rural com mais de 400 imagens de Buda esculpidas na encosta da pedra calcária. 

Parada pela Pagoda Thanboddhay e ao Bosque Bodhi. Depois, ida às colinas de Po 

Khaung Taung, o melhor local para tirar fotos do enorme Buda em Bodhi Tataung. 

 

Dia 10: Monywa / Bagan  
Café da manhã no hotel  e traslado ao aeroporto para voo até Bagan, um dos sítios 

arqueológicos mais ricos do mundo, com mais de 2000 estupas, templos e 

monastérios. Também será possível conviver com as aldeias locais e suas culturas. O 

dia será dedicado à visita aos templos e seus arredores, incluindo o Gubyauknge, 

Htilominlo Pahto e Ananda Pahto. Após almoço em restaurante local, visita à uma 

oficina de artesanato – outra especialidade de Bagan. Retorno ao hotel para pernoite.  

 

Dia 11: Bagan 
Café da manhã no hotel  e visita ao vilarejo Phwar Saw, para conhecer a vida rural do 

local. No caminho, breve parada para conhecer o mercado em Nyaung Oo. Almoço 

em restaurante local (não incluso), e à tarde outra oportunidade para visitas os 

templos, desta vez por meio de carruagem. O dia termina com um cruzeiro pelo rio 

Irrawaddy e retorno ao hotel. 

 
Dia 12: Bagan / Yangon 
Café da manhã no hotel  e traslado até o aeroporto para voo até Yangon. Recepção e 

traslado ao hotel. Passeio pelo centro da cidade, com visita ao Sule Pagoda e seus 

arredores. Ida ao mercado Bogyoke Aung San (Mercado Scott), o melhor lugar para 

comprar artesanatos no Myanmar. Depois, excursão ao enorme Buda reclinado em 

Chauk Htat Kyi. Visita ao Shwedagon, a mais impressionante estupa de Yangon e uma 

das grandes maravilhas do mundo religioso. Retorno ao hotel para pernoite. 

 
Dia 13: Yangon 
Café da manhã e dia livre até o horário de traslado até o aeroporto. 

 

Dia 1: Bangkok 
Chegada a Bangkok, recepção e traslado ao hotel. 

 

Dia 2: Bangkok 
Café da manhã no hotel e visitas pela cidade, incluindo o Grande Palácio, Templo 

do Buda de Esmeralda, Wat Pho (o famoso Templo do Buda deitado), Templo do 

Buda de Ouro e Templo de Mármore. Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 3: Bangkok 
Café da manhã no hotel e day-tour pelo mercado flutuante (Damnuen Saduak) e o 

jardim das rosas, com almoço incluso servido em buffet. Depois, tempo livre para 

realizar um rápido passeio de lancha para presenciar os diferentes ambientes do 

mercado. Depois, visita ao Nakhon Pathom, uma das maiores estupas do mundo. 

Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 4: Bangkok / Yangon 
Café da manhã no hotel e traslado privativo ao aeroporto para voo à Yangon. Na 

chegada, recepção e traslado ao hotel. Resto do dia livre para lazer. 

 

Dia 5: Yangon / Heho – Lago Inle 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto para voo até Heho. Na chegada, 

recepção e traslado até ao Lago Inle, um dos lugares mais pitorescos de todo o 

Myanmar. Será possível interagir com as tribos locais e navegar pelos mercados. 

Breve visita ao monastério Shwe Yaung Kyaung, seguido por traslado privativo em 

barco até o pagode Phaung Daw Oo. Visita ao templo em Nga Hpe Kyaung e ao 

jardim flutuante. Ida ao hotel ou resort para check-in. 

 

Dia 6: Inle / Inndein 
Café da manhã no hotel e saída para o mercado local de cinco dias, que circula 

pelas cidades na região do Lago Inle. Depois, visita às ruinas na região de Inndein. 

Almoço em restaurante local (não incluso), visita às aldeias Nampan e Inn Paw 

Khone. Para finalizar, um tranquilo passeio de canoa pelo lago. 

 

Importante: o calendário de rotação do mercado de 5 dias só estará disponível 

próximo à data de viagem. Se necessário, a ordem das visitas poderá mudar a fim 

de coincidir com o dia do mercado. Se não houver mercado, o guia terá visitas 

alternativas prontas para substitui-lo. 

 

Dia 7: Inle – Heho / Mandalay  
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto para voo até Mandalay, a capital 

cultural do Myanmar. Visita a Pagoda Mahamuni e ao Monastério do Palácio 

Dourado (Shwenandaw Kyaung). Almoço em restaurante local (não incluso), ida a 

Pagoda Kuthodaw. O dia termina com um passeio pela colina de Mandalay, para 

apreciar o pôr do sol e uma vista panorâmica da cidade. 

 

 
 

 

 

 

 

 

O MELHOR DE  
TAILÂNDIA & MYANMAR 

BY DESTINATION ASIA 

13 Dias / 12 Noites 

Destaques do Programa: 

- Tour privativo com saídas diárias 

- Acomodação com café da manhã  

- Serviço de guia em espanhol incluso 

nos 2 destinos 

- Aéreos internos no Myanmar incluso 

 



 

 

Reservas ou maiores informações: 
 

Reservas ou maiores informações: 
 latinmarkets@destination-asia.com 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

Hotéis sugeridos 
 

Bangkok 

Categoria Hotéis Noites 

3* Furama Silom 

3 
4* Rembrandt 

4* superior Pullman G Silom 

5* moderado Millennium Hotel 

 

MYANMAR 

Cidade 4* 4* superior Noites 

Yangon Chatrium Sule Shangril 2 

Inle Pristine Lotus Pristine Lotus 2 

Mandalay Mandalay Hill Mandalay Hill 2 

Monywa Win Unity Win Unity 1 

Bagan Amata Garden Resort Bagan Lodge 2 

 
O pacote inclui: 
 
Tailândia: 

 
- Todo o itinerário privativo e exclusivo para cada cliente; Hospedagem nos hotéis 

mencionados, com café da manhã diário; Traslados em veículos com ar-

condicionado; Todas as entradas às visitas mencionadas; Guias em espanhol; 

Refeições como mencionadas no itinerário (bebidas não inclusas); Garrafas de água 

e toalhas durante todas as visitas. 

 

Myanmar: 
 

- Hospedagem nos hotéis mencionados, com café da manhã diariamente; Voos 

domésticos em classe econômica; Tours e traslados privativos, em veículo com ar-

condicionado (base regular para cruzeiros de múltiplos dias e estadas nas praias); 

Guia acompanhante em língua espanhola durante todo o itinerário (não incluso em 

cruzeiros de múltiplos dias e estadas nas praias); Refeições como mencionadas no 

itinerário (bebidas não inclusas); Garrafas de água e tolhas durante todas as visitas; 

Embarcações privativas e canoas em excursões no Lago Inle; Carruagem movida a 

cavalo, para visita em Bagan. 

 

O pacote não inclui: 
- Tarifas aéreas internacionais; early check-in e late check-out; Refeições não 

mencionadas no itinerário e bebidas; Visto; Seguros ou despesas de natureza 

pessoal; Gorjetas ou gratificações; Entradas para visitas adicionais; Sobretaxa de 

Jantares de gala Natal e Ano Novo; 

 

 
 

Porção TAILÂNDIA 

Categoria/Base 2 PAX 3-5 PAX Supl. SGL 

De 01/04/18 a 31/10/18 

3* USD 497 USD 395 USD 108 

4* USD 552 USD 449 USD 135 

4* superior USD 632 USD 529 USD 243 

5* 

moderado 
USD 719 USD 618 USD 330 

De 01/11/18 a 31/03/19 

3* USD 497 USD 395 USD 108 

4* USD 564 USD 463 USD 175 

4* superior USD 665 USD 563 USD 277 

5* 

moderado 
USD 828 USD 725 USD 438 

 

 

Porção MYANMAR 

Categoria/Base 2 PAX 3-5 PAX Supl. SGL 

De 01/04/18 a 30/09/18 

4* USD 2.357 USD 2.132 USD 663 

4* superior USD 2.538 USD 2.313 USD 800 

De 01/10/18 a 31/03/19 

4* USD 2.563 USD 2.338 USD 832 

4* superior USD 2.869 USD 2.644 USD 1.088 

 

 

Suplementos 

Serviço Premium, por pessoa, em USD: 

Oriental Ballooning em Bagan USD 375 

Oriental Ballooning em Mandalay USD 375 

Oriental Ballooning no Lago Inle USD 450 

 

 

Preços e Condições – 2018/19 (em USD por pessoa) 

Válidos de abril/2018 a março/2019 sujeitos à alteração sem aviso 

prévio. Hotéis sujeitos à disponibilidade. 

 


